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Apêndice J – Medidores
(Descrição para a Unidade de Incineração de Resíduos da Clariant – site Suzano - SP)

J.1. Medidores de temperatura

J.1.1. Termopares
O termopar, ilustrado na figura J.1, se baseia no princípio descoberto por Seebeck
em 1821: dois metais diferentes, unidos por uma das extremidades, geram uma diferença
de potencial (ddp) na extremidade oposta à junção, entre o par bimetálico. Conforme muda
a temperatura na junção dos dois metais, muda o valor da diferença de potencial criado. No
caso dos termopares utilizados, os metais que formam o termopar são platina/platinarhodio. O termopar tem também uma capa protetora chamada poço, de material liga HR/60
ALLOY, para evitar danos devido às condições do processo (alta temperatura, partículas,
gases ácidos).
Metal 1
ddp = f (T)
Metal 2
Figura J.1 - Princípio de medição do termopar.
Malhas que utilizam o termopar:
T12001 – Temperatura do forno rotativo.
Faixa: 0 a 1300 °C.
T13002 – Temperatura da câmara de pós combustão.
Faixa: 0 a 1400 °C.
Marca do medidor: IOPE.
Modelo do medidor: tipo S, convencional.
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Tamanho do medidor: 850 mm (T12001) e 500 mm (T13002) – vide figura J.2.

tamanho do medidor
Figura J.2 – Indicação do tamanho do termopar.
Marca do transmissor: Smar.
Modelo do transmissor: TT301.
Precisão da malha: + 4°C.

J.1.2. PT 100

O sensor de temperatura PT 100 é constituído por uma espira de fio muito fina, que
tem como princípio de funcionamento a variação da resistência elétrica (ohm) em função da
variação da temperatura. Para cada 1°C de variação de temperatura no processo, ocorre
uma variação de 0,39 ohm na resistência.
Malhas que utilizam PT 100:
T14004 – Temperatura na saída do pré resfriador de gases.
Faixa: 0 a 450°C.
T14301 – Temperatura na saída do pós resfriador de gases.
Faixa: 0 a 100°C.
Marca do medidor: IOPE.
Modelo do medidor: convencional.
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Marca do transmissor: Smar.
Modelo do transmissor: TT301.
Precisão de cada malha: + 1,5°C.

J.2. Medidor de pressão
Dentre os vários tipos existentes, o instrumento utilizado para medição de pressão
tem como princípio a variação na capacitância. A capacitância, ao chegar no transmissor, é
convertida em sinal elétrico de 4 a 20 mA.
Malha que utiliza medidor de pressão:
P13004 – Pressão na câmara de pós combustão.
Marca do medidor/transmissor: Yokogawa.
Modelo do medidor/transmissor: E. J. A. 120 A.
Faixa: -5 a +5 mbar.
Precisão da malha: + 0,53 mbar.

J.3. Medidores de vazão

J.3.1. Medidores Annubar

Fluxo

Figura J.3 - Medidor Annubar.

O tubo Annubar, indicado esquematicamente na figura J.3, é uma variação do tubo
de Pitot. É constituído por dois tubos: um para medir a pressão dinâmica e outro para medir
a pressão estática. A pressão dinâmica é medida através de quatro furos no primeiro tubo.
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Desta forma, obtém-se uma média mais real, que reflete melhor o perfil de velocidades na
seção do duto. A pressão estática é medida em um outro tubo, com um furo no centro, com
posição deste furo no centro da tubulação, conforme figura J.3.
Malhas que utilizam medidor Annubar:
F12101 – Vazão de ar para queima de gás natural do forno rotativo.
Faixa: 0 a 2000 Nm3/h.
F12102 – Vazão de ar para queima de resíduo inserido no forno rotativo.
Faixa: 0 a 3000 Nm3/h.
F13101 – Vazão de ar para queima de gás natural na câmara de pós combustão.
Faixa: 0 a 2000 Nm3/h.
Marca: Smar.
Modelo: LD 301.
Precisão de cada malha: + 26Nm3/h.

J.3.2. Medidor de vazão por efeito de Coriolis

Figura J.4 - Medidor de Coriolis (SENAI, 2002).
O medidor a efeito Coriolis, representado na figura J.4, é o mais recente sistema de
medição de vazão, e também o que progrediu mais rapidamente. Quando escoa fluído por
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um tubo em oscilação, existe uma aceleração complementar, chamada aceleração de
Coriolis (matemático francês, 1792-1843).
É este componente de aceleração que introduz uma força de inércia no tubo,
proporcional à massa do fluído que escoa.
As formas usadas nos tubos vibratórios dos medidores a efeito de Coriolis incluem o
U, a lira, o trombone e muitas outras formas onde há nítidas mudanças na direção do fluído.
A figura J.5. indica algumas destas formas. Também há no mercado tubos retos com
excitação eletromagnética em fases com e sem fluxo (KROHNE, 1992).

Figura J.5. - Diferentes formas de tubo de medição atualmente usadas por fabricantes
(SENAI, 2002).
Os tubos vibram em sua frequência de ressonância, geralmente em torno de 80Hz, e
o efeito do componente de aceleração de Coriolis provoca uma defasagem entre o
movimento dos braços do tubo. Esta defasagem é sentida por detetores de movimento de
alta precisão e transformada, eletronicamente, em medida de vazão.
Com a finalidade de não transmitir vibrações à tubulação adjacente, o movimento
vibratório é compensado por meio de dois tubos que oscilam em posição de fase. O
resultado é extremamente satisfatório. Os medidores são pouco sensíveis às condições
externas de vibração na tubulação.
Os fabricantes publicam precisões da ordem de 0,2 % com faixa de trabalho
superior a 10:1.
A grande vantagem desses instrumentos é que medem diretamente a vazão mássica
dos fluídos, não importando, inclusive, se eles são em uma única fase ou se há algum vapor
ou partículas sólidas misturadas com o líquido. São instrumentos ideais na indústria
química onde os diâmetros não são muito grandes.
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As recentes introduções de microprocessadores os tornaram mais práticos,
permitindo, inclusive, que sejam medidas simultaneamente a descarga, densidade e a
temperatura do fluído. Portanto, a vazão pode ser mostrada em massa ou volume, em
qualquer unidade de engenharia desejada.

Malha que utiliza medidor de Coriolis:
F22005 – Vazão de resíduo líquido pulverizado.
Marca: Metroval.
Modelo: RHM15-2FS4SN.
Faixa: 0 a 500 m3/h.
Precisão da malha: 0,2%.

J.3.3. Medidor de vazão por vórtices
A figura J.6. ilustra um medidor de vazão por vórtices.
caixa de
detector
eletrônico

vórtice

sensor
vazão

defletores

corpo do
medidor

flange

Figura J.6. - Medidor de vazão por vórtices (Delmée, 1983).
Quando se introduz um obstáculo em um determinado fluxo de fluído, podem ser
gerados vórtices, também conhecidos por turbilhões. No caso do medidor de vazão por
vórtices, são colocados defletores para a criação destes vórtices, que são percebidos pelo
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sensor. A vibração, que tem unidade de frequência (Hz), resultante na haste do transmissor
é convertida em um sinal, que tem unidade de corrente elétrica (mA), e é proporcional à
vazão que se deseja medir. O PLC (controlador lógico programável) converte este sinal em
unidades de vazão, que é lido na tela pelo operador.
Malhas que utilizam medidor de vazão por vórtices:
F12104 – Vazão de gás natural para o forno rotativo.
Faixa: 0 a 220 Nm3/h.
F13104 – Vazão de gás natural para a câmara de pós combustão.
Faixa: 0 a 220 Nm3/h.
Marca: Yokogawa.
Modelo: YF102.
Precisão de cada malha: + 2,5%.

J.3.4. Medidor de vazão por placa de orifício.

Figura J.7 - Placas de orifício concêntrica, excêntrica e segmental, respectivamente
(Delmée, 1983).
A placa de orifício é, como o próprio nome indica, uma placa delgada com um furo
no centro, instalada na tubulação. A figura J.7 mostra alguns exemplos de placas. O
diferencial de pressão entre as partes anterior e posterior da placa é convertido em sinal de
vazão. O diferencial de pressão é quadrático em relação à vazão.
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A figura J.8 mostra o perfil de uma veia fluída ao passar por uma placa de orifício.

perfil de velocidades

linhas de
corrente

perda de carga
do fluído
devido
passagem pela
placa de
orifício

perfil de
pressão ao
longo da
tubulação

diâmetros D (diâmetro da tubulação) ao longo da tubulação, sendo o 0 a posição da
placa de orifício

Figura J.8 – Linhas de corrente e perfil de pressão de uma veia fluída ao passar por uma
placa de orifício (Delmée, 1983).

Malhas que utilizam placa de orifício:
U12122 – Vazão de O2 puro.
Faixa: 0 a 600 Nm3/h (máximo usado no processo: 100* Nm3/h).
* valor máximo utilizado no processo industrial na época dos testes.
F53604 – Taxa de degasagem da aminas.
Faixa: 0 a 1000 Nm3/h (máximo pico ocorrido no processo menor que 400 Nm3/h).
Marca: Smar.
Modelo: LD 301.
Precisão de cada malha: 6 Nm3/h.
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J.3.5. Medidor de vazão de fluxo magnético

f.e.m.

bobinas
Figura J.9 - Medidor magnético (Delmée, 1983).
O medidor magnético, ilustrado na figura J.9, consiste de duas bobinas elétricas
formando um campo magnético que quando atravessado pelo fluído, gera uma força
elétrica motriz (f.e.m.) medida por dois eletrodos nas laterais do medidor. Quanto maior a
velocidade do fluído, maior a f.e.m., portanto maior o sinal. O sinal é proporcional à
velocidade, e a vazão é obtida multiplicando a velocidade pela área.
Malha que utiliza medidor magnético:
F25302 – Vazão de água no pré resfriador de gases.
Marca: Endress+Hauser.
Modelo: 33FT2S.
Faixa: 0 a 10 m3/h.
Precisão da malha: 0,5 m3/h.

J.3.6. Medidor Venturi
O medidor Venturi é ilustrado na figura J.10.
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Figura J.10 - Medidor Venturi – vista superior (Delmée, 1983).

No tubo de Venturi, existem três partes importantes: o cone de entrada, destinado a
aumentar progressivamente a velocidade do fluído; a parte intermediária cilíndrica, onde se
faz a medição de baixa pressão; o cone de saída que diminui progressivamente a velocidade
até ser igual à de entrada. A pressão diferencial é medida entre um ponto a montante do
cone de entrada e a parte intermediária ou garganta, como é conhecida.
Malha que utiliza medidor Venturi:
F14902 – Medidor de vazão da chaminé.
Faixa: 0 a 7000 Nm3/h
Marca: Digimat.
Modelo: DFJ-262.
Precisão da malha: dado desconhecido.

J.4. Medidores de pH
O pH é uma medida que indica o quão ácido ou básico está o parâmetro analisado.
O pHmetro é constituído de um tubo de vidro fechado que tem em sua parte inferior uma
membrana sensível aos íons de hidrogênio. Na parte interna desta membrana existe uma
solução de cloreto de potássio, tampão, de pH constante, na qual está imerso um fio de
prata coberto de cloreto de prata. O mecanismo permite que o eletrodo meça a concentração
de íons de hidrogênio livre, [H+]. Se essa concentração da solução medida for maior que a
do interior do eletrodo, cria-se um potencial elétrico positivo na ponta do eletrodo. Se, ao
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contrário, for menor, cria-se um potencial elétrico negativo. O sinal de potencial elétrico é
a medida indireta de pH.
Malhas que utilizam medidor de pH:
Q14501 – pH do efluente do primeiro lavador de gases.
Q15301 - pH do efluente do segundo lavador de gases.
Faixa de cada pHmetro: 0 a 14 (escala de pH)
Marca: Mettler Toledo.
Modelo: transmissor 2100/2.
Precisão da malha: 0,6 (escala pH).

J.5. Medidor de porcentagem volumétrica de O2 (SENAI, 1979).

Entre os gases de processo existentes, o oxigênio é o único que apresenta
propriedades magnéticas excepcionais. Inicialmente, o fluxo de gás é coletado através de
uma pequena tubulação até a entrada do analisador de gases da ABB. Ao entrar no
analisador, sua umidade é retirada, e ácidos e material particulado são removidos por filtros
especiais. Depois de tratado, passa por uma câmara de amostra. O fluxo de gás é submetido
a um forte campo magnético, próximo à câmara de amostra. Este campo magnético provoca
uma contra-pressão na linha, caso a amostra apresente propriedades paramagnéticas. A
comparação com outra corrente não paramagnética indica a suscetibilidade magnética do
gás em análise, que é então convertido para um sinal de %O2.
Malha:
Q15006 – Porcentagem volumétrica de O2 na saída da câmara de pós combustão.
Marca: ABB.
Modelo: Magnos O16 .
Faixa: 0 a 25 (% O2 em volume, base seca).
Precisão da malha: 0,25% do valor lido (% O2 em volume, base seca).
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J.6. Medidor de concentração de CO (SENAI, 1979).
O fluxo de gás utilizado para a detecção de CO passa pelo mesmo sistema de
amostragem e tratamento usado para O2.
Uma fonte de infravermelho emite um feixe de radiação que passa através da célula
de análise, incidindo em um detector, na extremidade oposta. O sinal recebido pelo detector
varia de acordo com a concentração do gás a ser analisado.
Malha:
Q15007 – Concentração de CO na saída da CPC Q15007.
Faixa: 0 a 1000 mg CO/Nm3 (base seca)
Precisão da malha: + 10 mg CO/Nm3 (base seca)
Marca: ABB.
Modelo: URAS 14.
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